
 

 

Ενημερώσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

Πολιτική προστασίας απορρήτου 

1. Εισαγωγή 

Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018[1]. Ο 
εν λόγω κανονισμός ακολουθεί τις ίδιες αρχές και διατάξεις με εκείνες που θεσπίζονται στον 
γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων[2]. 

Σας παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες βάσει των άρθρων 15 και 16 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1725. 

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης 
Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς 
της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ, ΕΕ L 295 της 21.11.2018, 
σ. 39. 

[2] Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης 

Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. 

2. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας; 

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία προκειμένου να σας στείλουμε αυτόματες 

ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν προστίθενται νέες πληροφορίες σε 

ορισμένους τομείς των ιστοτόπων μας. Με τον τρόπο αυτό έχετε διαρκή ενημέρωση σχετικά με 

τα θέματα που σας ενδιαφέρουν, χωρίς να πρέπει να ανατρέχετε στον ιστότοπο για δείτε αν 

υπάρχει κάτι καινούργιο. 

Για τεχνικούς λόγους, χρειάζεται να περάσουμε σε νέο σύστημα συνδρομής μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. 

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα ενταχθείτε ή όχι στο νέο σύστημα. Εάν το επιθυμείτε, η διαδικασία 

μετάβασης έχει δύο στάδια:  

1) Σας αποστέλλεται πρόσκληση να συμμετάσχετε στο νέο σύστημα. 

2) Στη σελίδα υποδοχής του νέου συστήματος, μπορείτε να δείτε οδηγίες για τον τρόπο 

δημιουργίας λογαριασμού. Το βήμα αυτό είναι αναγκαίο αν επιθυμείτε να συνεχίσετε να 



 

 

λαμβάνετε ηλεκτρονικά μηνύματα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για τη δημιουργία του 

λογαριασμού απαιτείται έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση. Επιπροσθέτως, κατά τη διαδικασία της 

εγγραφής ζητούμε πρόσθετες πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για 

στατιστικούς σκοπούς. Δεδομένου ότι η παροχή των εν λόγω πληροφοριών είναι προαιρετική, 

εάν επιλέξετε να μην τις διαθέσετε, τα χαρακτηριστικά, οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες που 

παρέχει το σύστημα δεν θα επηρεαστούν. Επιπλέον, τα δεδομένα είναι ανώνυμα (τα δεδομένα 

αποθηκεύονται κατά τρόπο ώστε το σύστημα να μπορεί να εντοπίσει ότι υπάρχουν δύο 

λογαριασμοί από τη χώρα X αλλά να μην μπορεί να προσδιορίσει σε ποιους χρήστες ανήκουν). 

Μόλις εγγραφείτε στο νέο σύστημα, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα 

προκειμένου να σας παράσχουμε σχετικές πληροφορίες (με βάση τις επιλογές σας) αναφορικά 

με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) με μηνύματα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. 

Η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται σύμφωνα και με βάση το άρθρο 5 

στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 – συναίνεση του υποκειμένου δεδομένων. 

3. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας; (Υπεύθυνος 

επεξεργασίας)  

Τον ρόλο του υπεύθυνου επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας έχει το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. Την ευθύνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας φέρει η Μονάδα Διαχείρισης 

Ιστοτόπου της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας, η οποία εκπροσωπείται από τον προϊστάμενο 

της Μονάδας. 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διεύθυνση 

webmaster@europarl.europa.eu. 

4. Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε; 

Κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας στο σύστημα, ζητούνται οι ακόλουθες πληροφορίες:  

 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αποτελεί τη μοναδική υποχρεωτική 

πληροφορία που πρέπει να παράσχετε, καθώς το σύστημα χρειάζεται μία ηλεκτρονική 

διεύθυνση για την αποστολή των ενημερωτικών δελτίων. Η ηλεκτρονική διεύθυνση 

λειτουργεί και ως ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός για τον χρήστη στο σύστημα 

ενημερωτικού δελτίου. 

 Χώρα προέλευσης (προαιρετικό στοιχείο – μόνο για στατιστικούς σκοπούς) 

 Ηλικιακή ομάδα (προαιρετικό στοιχείο – μόνο για στατιστικούς σκοπούς) 

 Κλάδος (προαιρετικό στοιχείο – μόνο για στατιστικούς σκοπούς) 

 Πώς ενημερωθήκατε για μας; (προαιρετικό στοιχείο – μόνο για στατιστικούς σκοπούς) 
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Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη σας ότι οι προαιρετικές πληροφορίες εξυπηρετούν μόνο 

στατιστικούς σκοπούς και ότι η άρνησή σας να τις παράσχετε δεν θα επηρεάσει με κανέναν 

τρόπο τις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω αυτού του συστήματος. 

5. Σε ποιον κοινοποιούνται τα δεδομένα σας; 

Θα παρέχεται πρόσβαση στα δεδομένα σας σε περιορισμένο αριθμό υπαλλήλων του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μόνο σε υπαλλήλους που εργάζονται στις μονάδες/διευθύνσεις 

οι οποίες συμμετέχουν άμεσα στη λειτουργία του συστήματος (υπεύθυνος επεξεργασίας). 

Οι υπάλληλοι του Κοινοβουλίου μπορούν να παρεμβαίνουν μόνο κατόπιν αιτήματός σας 

προκειμένου είτε να αφαιρέσουν εντελώς τα δεδομένα σας από αυτό το σύστημα είτε να τα 

επικαιροποιήσουν (π.χ. σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης ή επικαιροποίησης της 

διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).  

Τα δεδομένα σας δεν θα μεταφερθούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα κοινοποιηθούν 

σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. 

Μοναδικός χρήστης των δεδομένων που συλλέγονται είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

6. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα δεδομένα σας; 

Στο νέο σύστημα τα δεδομένα σας διατηρούνται για όσο διάστημα είναι ενεργός ο λογαριασμός 

σας. Μπορείτε να διαγράψετε το λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή. Από τη στιγμή που 

διαγράφετε το λογαριασμό σας, τα δεδομένα σας διατηρούνται για 48 επιπλέον ώρες, ούτως 

ώστε να έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε εκ νέου τον λογαριασμό σας. Μετά από 48 

ώρες, ο λογαριασμός σας και όλες οι συναφείς πληροφορίες θα έχουν διαγραφεί εντελώς από 

το σύστημά μας. 

7. Πως αποθηκεύονται τα δεδομένα σας; 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεσμεύεται να προστατεύει την ασφάλεια των ατομικών σας 

στοιχείων. Χρησιμοποιούμε ποικίλες τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας προκειμένου να 

συμβάλλουμε στην προστασία των ατομικών σας στοιχείων έναντι μη εγκεκριμένης πρόσβασης, 

χρήσης ή αποκάλυψης. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές 

περιορισμένης πρόσβασης, που βρίσκονται σε ελεγχόμενες εγκαταστάσεις του κέντρου 

δεδομένων του Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο (Ευρώπη). 

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται αυτόματα (κρυπτογραφημένα) στη βάση δεδομένων του 

συστήματος τη στιγμή που δημιουργείτε τον λογαριασμό. Κάθε φορά που υπάρχει ενημέρωση 

σχετικά με ένα ζήτημα, το σύστημα θα ελέγχει αν έχετε εγγραφεί στο συγκεκριμένο ζήτημα και 

στην περίπτωση που το έχετε πράξει, θα αποστέλλει το ενημερωτικό δελτίο στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιήσατε κατά τη δημιουργία του λογαριασμού. 



 

 

Ενδέχεται να σας αποσταλούν πρόσθετα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά 

αποκλειστικά σε σχέση με το σύστημα (π.χ. ότι ο λογαριασμός σας δημιουργήθηκε ή ότι το 

σύστημα βρίσκεται εκτός λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα λόγω εργασιών 

συντήρησης). 

Δεν λαμβάνει χώρα καμία αυτοματοποιημένη διαδικασία και/ή κατάρτιση προφίλ προκειμένου 

να ληφθούν αποφάσεων που μπορούν να επηρεάσουν τα δικαιώματά σας. 

8. Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, να ελέγχετε την ακρίβειά τους και, 

εάν χρειαστεί, να τα επαληθεύσετε, να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε; 

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725, ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε τα ακόλουθα 

δικαιώματα: 

 Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας. 

 Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων σας. 

 Κατά περίπτωση, δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. 

 Κατά περίπτωση, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασία δεδομένων. 

 Κατά περίπτωση, δικαίωμα αντίρρησης ως προς την επεξεργασία δεδομένων. 

 Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η 
νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την 
ανάκλησή της. 

Μπορείτε πάντα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, να τα επικαιροποιείτε ή να τα 

διαγράφετε από το σύστημα μέσω της διεπαφής χρήστη. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε για ποια 

ζητήματα επιθυμείτε να ενημερώνεστε. 

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα δικαιώματα μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης στην ακόλουθη διεύθυνση: 

webmaster@europarl.europa.eu  

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας 

Διεύθυνση Ενημερωτικών Εκστρατειών 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Brussels 

9. Με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε σε περίπτωση που έχετε απορίες; 

Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης του σχεδίου στην 

ακόλουθη διεύθυνση: webmaster@europarl.europa.eu. Η ομάδα υποστήριξης μπορεί να σας 

βοηθήσει να επικαιροποιήσετε ή να αφαιρέσετε τα δεδομένα σας ή να σας παράσχει πρόσθετες 

πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας. 
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Σε περίπτωση που έχετε επιφυλάξεις και/ή καταγγελίες σχετικά με την επεξεργασία των 

προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας 

δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ακόλουθη διεύθυνση: Data-

Protection@europarl.europa.eu. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου μεριμνά ώστε οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 να εφαρμόζονται 

εντός του θεσμικού οργάνου. 

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων·  

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

2, rue Alcide De Gasperi  

L-1615 - Luxembourg  

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων 

(edps@edps.europa.eu) ανά πάσα στιγμή σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας 

δεδομένων. 

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) λειτουργεί ως ανεξάρτητη εποπτική αρχή. 

Ο ΕΕΠΔ μεριμνά ώστε όλα τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ να σέβονται το δικαίωμα 

των πολιτών στην διαφύλαξη της ιδιωτικής τους ζωής κατά την επεξεργασία των προσωπικών 

τους δεδομένων. 
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